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Święto Konstytucji 3 Maja

W Święciechowie obchodzono Święto Konstytucji 3
Maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji
Ojczyzny. Z kościoła uczestnicy patriotycznej manifestacji
przeszli na święciechowski rynek. Towarzyszyły im mar-
szowe dźwięki orkiestry dętej OSP z Krzywinia. Zebrani zło-
żyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem ku czci żołnierzy i ofiar
wojen. Pomnik został w ubiegłym roku pięknie odrestauro-
wany. Uroczystość przebiegała więc w wyjątkowo odświęt-
nym charakterze. Wiązanki kwiatów składali
przedstawiciele władz gminy, zaproszeni goście i młodzież.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe oraz
wielu mieszkańców Święciechowy i całej gminy. Uczniowie
Zespołu Szkół w Święciechowie przedstawili patriotyczną
inscenizację. Majowe święto połączono z obchodami Dnia
Strażaka.
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Ekologiczny konkurs rozstrzygnięty

Dzień Matki

We wtorek, 28 maja, odbędzie
się okolicznościowy koncert.
Wszystkich, którzy chcą w ten ra-
dosny sposób uczcić święto mam,
zapraszamy do sali w Świeciecho-
wie o godzinie 18. 00. Wystąpi Ze-
spół Pieśni i Tańca Marynia.

Zaproszenia
19 maja o godzinie 13 roz-

poczną się Zawody Sportowo –
Pożarnicze. Impreza odbywać się
będzie na boisku sportowym w
Święciechowie. W konkurencjach
pożarniczych rywalizować będą
strażacy z poszczególnych OSP.

21 maja o godzinie 15 swoje
święto będą mieli renciści i inwali-
dzi. Spotykają się w sali w Świę-
ciechowie z okazji Światowego
Dnia Inwalidy. W części artystycz-
nej wystąpią dzieci ze szkoły oraz
młodsza grupa tancerzy Maryni.
Zaproszenie skierowane jest do
wszystkich członków Rejonowego
Koła Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów ze Święciechowy.

2 czerwca, w niedzielę, odbę-
dzie się VIII Gminny Rajd Rowe-
rowy, organizowany przez
Stowarzyszenie ZMW w Przyby-
szewie. Start przewidziano na go-
dzinę 14, ale już od 13
organizatorzy będą zapisywać ro-
werzystów. W tym roku wszyscy
pojadą pod hasłem „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie”. W trakcie
rajdu przewidziano sporo atrakcji.
Będą konkursy, zawody,  nagrody.

Pod koniec marca Tomasz Donaj (z klasy IIIa) i Paula John (z klasy IIb Gimnazjum w Święciecho-
wie) brali udział w V Międzygimnazjalnym Konkursie Chemicznym, który odbył się w Lesznie. W
konkursie brało udział 40 najlepszych uczniów gimnazjów leszczyńskich i niektórych miejscowości
ościennych. Uczestnicy rozwiązywali skomplikowany test, w którym musieli wykazać się wiedzą teo-
retyczną. Tomasz Donaj został wyróżniony.Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia spektaku-
larnego pokazu doświadczeń chemicznych pod hasłem: "Zapraszamy wiosnę, wypędzamy zimę".

Rozstrzygnięto konkurs pod
nazwą „Daj przykład segregacji
odpadów”. Był on adresowany
do wszystkich mieszkańców
gminy, a polegał na przedsta-
wieniu własnego pomysłu na
prowadzenie selekcji zbiórki od-
padów. Uczestnicy konkursu
mogli opisać sposób, w jaki
sami segregują śmieci lub za-
proponować, jak robić to naje-
fektywniej i najbezpieczniej dla
środowiska. Prace pisemne uzu-
pełniali zdjęciami i grafikami. 

Konkurs trwał przez kilka mie-
sięcy. Ogłosił go Urząd Gminy, ale

dofinansowany był ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach projektu „Segreguj odpady
– to się opłaca”, realizowanego
przez Rekopol Organizacje Od-
zysku S.A..

Do rywalizacji przystąpiło 10
osób. Ich prace oceniało jury w
składzie: Jan Markiewicz, Kamila
Skrzypczak i Marek Tulewicz. Przy
ocenie brano pod uwagę estetykę
i pomysłowość projektu, jego funk-
cjonalność, a także świadomość
ekologiczną autora i wysiłek wło-
żony w wzbogacenie projektu w ry-

sunki i zdjęcia. Ostatecznie przy-
znano 3 nagrody oraz kilka wyróż-
nień.

I miejsce i laptopa z akceso-
riami otrzymał Krzysztof Samel-
czak z Niechłodu. Miejsce II i
kosiarka do trawy trafiły do Ja-
kuba Mrozińskiego z Niechłodu.
Natomiast III miejsce i odku-
rzacz piorący z akcesoriami
odebrali Dorota i Marek Wróblo-
wie z Trzebin. Pozostali uczest-
nicy otrzymali nagrody
pocieszenia.

O Szlaku św. Jakuba
Bardzo ciekawe wydarzenie

kulturalne i społeczne miało
miejsce w Głogowie. Otóż od-
bywała się tam międzynaro-
dowa konferencja dotycząca
projektu pod nazwą „Europej-
skie Drogi św. Jakuba”. Z na-
szego regionu brali w niej
udział przedstawiciele samo-
rządów i liderki Stowarzyszenia
Liderek Rozwoju Lokalnego ze
Święciechowy i Osiecznej.
Jeden z referatów wygłosił
Marek Wróbel, kierownik Pra-
cowni Terenowej Narodowego
Instytutu Dziedzictwa z Trzebin.
W konferencji uczestniczyli

realizatorzy projektu z Czech,
Słowacji, Węgier, Słowenii,
Szwajcarii, Niemiec i Polski.
Byli więc przedstawiciele sa-
morządów, Kościoła i organiza-
cji turystycznych leżących na
Szlaku św. Jakuba.

A dyskutowano o wszystkich
aspektach projektu. Były więc re-
feraty dotyczące walorów Szlaku
św. Jakuba, religijnych aspektów
pielgrzymek, stanu projektu w
Polsce, w tym między innymi plat-
formy internetowej dotyczącej
Szlaku, szkolenia przewodników,
planów na rok 2013. Ale odpowia-
dano też na pytania, jakim „pro-

duktem” jest Szlak św. Jakuba,
jakie korzyści daje samorządom,
co dzisiaj znaczy pielgrzymowa-
nie. Marek Wróbel spojrzał na ten
temat oczami zwykłego pielg-
rzyma. Mówił o tym, czego on
oczekuje, jakich udogodnień na
Szlaku się spodziewa, co chciałby
uzyskać od lokalnych władz. A
wie o tym najlepiej, bo pielgrzymi,
idący Szlakiem przez naszą
gminę, najczęściej zatrzymują się
w Trzebinach. 

Konferencja była więc bardzo
owocna. Pokazała, jak realizo-
wany jest projekt w Europie i ile
można dla niego zrobić w przy-
szłości. 

Wręczenie nagród i podsumo-
wanie konkursu odbyło się 30
kwietnia w Samorządowym
Ośrodku Kultury. Zwycięzcom  gra-
tulował Marek Lorych, wójt gminy. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?

Sporna droga
Od kilku lat mieszkańcy ulicy Henrykowskiej w Przybyszewie zgła-
szają problem fatalnej nawierzchni drogi. Niemal na każdym wiejskim
zebraniu mówią o tym, że trudno tam przejechać, a nawet przejść,
kiedy padają deszcze czy śnieg. Domagają się remontu tej drogi,
chociażby na odcinku około 400 metrów, przy których stoi kilka pry-
watnych domów i dwie firmy. Twierdzą, że przy tym stanie na-
wierzchni nie da się tam normalnie funkcjonować.

Droga z Przybyszewa do Hen-
rykowa jest drogą powiatową. Mó-
wiąc wprost, nie jest to droga
strategiczna czy też nadmiernie
użytkowana. Kiedyś częściej wy-
korzystywana była do wywożenia
żwiru ze znajdującej się nieopodal
żwirowni. Ciężki sprzęt dodatkowo
ją „rozjechał”, ale też właściciel wy-
kopaliska i gmina równała jej na-
wierzchnię. Koszty naprawy i
remontów ulicy Henrykowskiej po-
krywać jednak powinien powiat. Ta
droga jest drogą polną i służy jako
dojazdowa do rolniczych upraw.
Powiat ma tego pełną świado-
mość, jak również i tego, że
mieszka tam kilka rodzin, które za-
sługują na normalność. Parę lat
temu interpelacje w tej sprawie na
powiatowych sesjach składali też
ówcześni radni - Marek Lorych i
Krystyna Wieczorek. Niestety, nie
skończyły się przyjęciem inwestycji
do bieżących planów. Tak więc
problem pozostał nadal i teraz
wraca ze zdwojoną siłą. Miesz-
kańcy po prostu mówią o tym,
gdzie tylko mogą. Nam problem
przekazał radny powiatu Remi-
giusz Leciejewski. 

W grudniu ubiegłego roku na
posiedzeniu Komisji Budżetowej
Rady Powiatu ustalono, że z nad-
wyżki budżetowej remontowane
będą w bieżącym roku trzy drogi:
w Dębowej Łęce, Drzeczkowie i
właśnie w Przybyszewie. Remi-
giusz Leciejewski uznał więc, że
ulica Henrykowska doczeka się
wreszcie nowej nawierzchni, za
czym usilnie optował. Tymczasem
Zarząd Powiatu opracował plan te-
gorocznych inwestycji i żadnej z
wcześniej wymienionych miejsco-
wości do niego nie wprowadził.
Przy głosowaniu nad przyjęciem
projektu nasi powiatowi radni za-
chowali się w sposób następujący:
radny Remigiusz Leciejewski był
„przeciw”, bo brakowało Przyby-
szewa, radny Grzegorz Adamczak
wstrzymał się od głosu, radny Ma-
rian Mielcarek był „za”. A więc

nowej ulicy Henrykowskiej w Przy-
byszewie w tym roku nie będzie. A
co z rokiem przyszłym?

O to zapytaliśmy wójta gminy
Marka Lorycha.

- Zarząd Powiatu widzi możli-
wość utwardzenia odcinka tej drogi
– wyjaśnia wójt – Proponuje gmi-
nie przejęcie jej w dzierżawę lub
użytkowanie. Wówczas mogli-
byśmy zwrócić się do Urzędu Mar-
szałkowskiego o dofinansowanie
naprawy tej drogi z funduszy prze-
znaczonych na drogi, którymi rol-
nicy dojeżdżają do pól. Co roku
marszałek przekazuje gminom
środki na taki cel. Oczywiście nie
rozwiąże to problemu w bieżącym
roku, a dopiero najwcześniej za
rok. Dodam też, że nie będzie to
położenie nawierzchni asfaltowej,
a jedynie utwardzenie drogi ubitym
łupkiem wapiennym. Ale i taki re-
mont poprawiłby sytuację miesz-
kańców.

Koszt utwardzenia odcinka
ulicy Henrykowskiej wyniesie około
75 tysięcy złotych. Jeśli powiat
sprecyzuje pomysł jej przekazania
i podpisze z gminą stosowną
umowę, będzie można wystąpić o
dofinansowanie połowy tej kwoty
do Urzędu Marszałkowskiego.
Drugą połowę wyłożyć musi
gmina. Wójt będzie oczywiście
oczekiwał od powiatu zabezpie-
czenia tych pieniędzy w innych in-
westycjach.

W tym roku powiat przeznaczył
dla gminy Święciechowa 100 ty-
sięcy złotych na remonty dróg. Za
te pieniądze zrobiony będzie zjazd
z ulicy Śmigielskiej w Rzemieślni-
czą w Święciechowie oraz odwod-
nienie terenu przy ulicy
Produkcyjnej, także w Święciecho-
wie. Trudno się dziwić, że w pierw-
szej kolejności powiat realizuje
inwestycje, które podnoszą bez-
pieczeństwo na drogach. Niestety,
w tej klasyfikacji droga z Przyby-
szewa do Henrykowa nie znajduje
się na pierwszym miejscu.

Szanowni Państwo,
w celu sprawniejszego załatwiania spraw w naszym Urzędzie od kilku

tygodni wszyscy, którzy przybędą do naszej siedziby, mogą skorzystać z
PIAP-u, czyli publicznego punktu dostępu do internetu.

Nazwa PIAP jest skrótem od angielskiego terminu Public Internet Ac-
cess Point (Publiczny Punkt Dostępu do Internetu). PIAP - Infokiosk to sa-
moobsługowy, wolno stojący komputer multimedialny w specjalnej
obudowie z dotykowym ekranem, za pomocą którego można skorzystać
z wybranych stron internetowych (np. stron z informacjami o gminie, po-
wiecie).

Bazujące na technologii dotyku multimedialne kioski informacyjne są
bardzo atrakcyjnym, przyciągającym uwagę nośnikiem informacji i jako
wszechstronne i nowoczesne urządzenie multimedialne stanowią nowy
kanał komunikowania się pomiędzy np. instytucją a obywatelem. Urzą-
dzenia mają za zadanie szybkie i łatwe udostępnianie niezbędnych i rze-
telnych informacji. 

Infokiosk w naszym Urzędzie został umieszczony dzięki realizacji
przez Starostwo Powiatowe w Lesznie projektu, pn. : „Wsparcie rozwoju
społeczno – gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyj-
nych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim”.

Serdecznie zapraszamy!
ZASTĘPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

W środę, 24 kwietnia, odbyła
się kolejna sesja Rady Gminy.
Radni podjęli kilka uchwał, mię-
dzy innymi dotyczących na-
dania nowego statutu Samorzą-
dowemu Ośrodkowi Kultury w
Święciechowie, wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy, zaso-
bów pomocy społecznej, a także
zasad wynajmowania pomiesz-
czeń gminnych. Dokonali też
zmian w budżecie na rok bie-
żący.

Jedną z ważniejszych decyzji
samorządu był rozdział nadwyżki
budżetowej z lat poprzednich.
Radni uznali, że wolne środki fi-
nansowe powinny przede wszyst-
kim zmniejszyć zadłużenie gminy.
Gmina wcześniej zamierzała wziąć

500 tysięcy złotych kredytu komer-
cyjnego z przeznaczeniem na in-
westycje. Z tej pożyczki będzie
można teraz zrezygnować. Nie
weźmie też kredytu na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w miejs-
cowości Ogrody. Zakładano, że ta
pożyczka wyniesie 1. 400.000  zło-
tych.  Podobnie jest z pożyczką na
budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej, a dokładnie kolektora łączą-
cego Święciechowę z Gołanicami.
Miała ona wynieść 720 tys. zło-
tych, a ostatecznie będzie to tylko
370 tys. złotych.

Warto też dodać, że z nadwyżki
zostaną sfinansowane dodatkowe,
mniejsze prace. Między innymi bę-
dzie to: remont boiska przy szkole
w Długiem Starem (14. 800zł),
oświetlenie w Sali Wiejskiej w
Przybyszewie (5. 000zł), wykona-
nie tablic z nazwami ulic (6. 000zł)
oraz zwiększenie o 10. 000zł na-
kładów na prace melioracyjne.

Sesja
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imieniny obchodzą
W  m a j u

HELENA - 22 V
Helena znaczy blask, jasność,

pochodnia, a nawet Księżyc. Imię
to nadawano wielu księżniczkom z
rodu Piastów, a jednym z najpopu-
larniejszych było w XIX wieku. He-
lena jest bardzo wrażliwa. Bywa
pełna temperamentu i intuicji, jest
elegancka, towarzyska i bezkom-
promisowa. Dba o pozycję towa-
rzyską i czasami, niestety, bywa
kłótliwa. Nie znosi rozkazywania i
sama jest sobie kierownikiem. Jej
kolorem jest żółty, rośliną orchidea,
zwierzęciem dorsz, liczbą dzie-
wiątka, a znakiem zodiaku Bliź-
nięta. Imieniny obchodzi jeszcze
wiele razy w roku: 2 marca, 23 i 26
kwietnia, 4 maja, 31 lipca, 13 i 18
sierpnia, 23 września, 4 listopada
oraz 19 grudnia.

W gminie Święciechowa
mieszka 35 pań o imieniu Helena.
Najstarsza mieszka w Niechłodzie
i ma 89 lat. Natomiast najmłodsza

Helenka ma 37 lat i mieszka też w
Niechłodzie. Wszystkim Helenom
życzymy, aby każdy dzień przyno-
sił im radość. W Święciechowe
mieszka 9 pań o imieniu Helena, w
Długiem Starem – 6, W Strzyżewi-
cach - 5, w Przybyszewie, Gołani-
cach, Krzycku Małym i Niechłodzie
– po 3, w Lasocicach – 2 oraz w
Piotrowicach jedna. 

Helena Kycia
z Gołanic

DOMINIK - 12 V
Imię Dominik wywodzi się z ła-

ciny i w dosłownym brzmieniu zna-
czy „należący do Pana”. Na liście
imion pojawił się w XIV wieku, ale
najbardziej popularny był w wiekach
XVII i XVIII. Niegdyś imię to nada-
wano dzieciom urodzonym w nie-
dzielę. Dominik jest obdarzony siłą
woli i sporym bagażem niezdecydo-
wania. Charakteryzuje go mie-
szanka wahań i nagłych decyzji.
Jest obiektywny. Można z nim roz-
mawiać na każdy temat, bez obawy,
że popadnie w fanatyzm czy ironię.
Nieświadomie otacza się ludźmi, na
których ma spory wpływ. Tworzy
wokół siebie maleńki własny dwór.
Lubi dobre jedzenie i szlachetne
trunki. Jego kolorem jest zielony, ro-
śliną platan, zwierzęciem sikorka,
liczbą trójka, a znakiem zodiaku
Wodnik. Imieniny obchodzi kilkana-
ście razy w roku. Także: 9 marca, 9
kwietnia, 6 lipca, 4, 8 i 27 sierpnia,
14 września, 5 i 27 listopada oraz
20 i 29 grudnia. 

W naszej gminie jest 27 Domini-

ków. Najwięcej – bo 10 mieszka w
Święciechowie. W Lasocicach jest
ich 4, w Długiem Starem – 3, w Nie-
chłodzie, Henrykowie i Przybysze-
wie – po 2 oraz Długiem Nowem,
Gołanicach, Trzebinach i Strzyżewi-
cach – po jednym. Najstarszy jest
75 – letni mieszkaniec Lasocic, a
najmłodszy – zaledwie dwuletni Do-
minik z Niechłodu. I tym dużym, i
tym małym Dominikom życzymy
przede wszystkim zdrowia. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

21 III - Tyrcz Eugeniusz (1947), Lasocice
27 III - Kulas Władysław (1931), Święciechowa
30 III - Fetka Henryk (1948), Lasocice
11 IV - Wawrzyniak Gerard (1939), Długie Stare
15 IV - Wojciechowska Waleria (1952), Święciechowa
19 IV - Borowska Weronika (1930), Przybyszewo

Dominik Pawlak 
z Trzebin

Czego nie wiemy o...
Barbarze Pelian

Mieszkanka Święciechowy, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, członek Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, zastępca przewodniczącej Ze-
społu Interdyscyplinarnego w Święciechowie, członek
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Zdrowa kobieta, zdrowe
dziecko”, żona, mama trójki dzieci, zodiakalny Lew.

- Pochodzi Pani z Leszna?
- To prawda, w Lesznie się uro-

dziłam i tam ukończyłam szkołę
podstawową i liceum. Ale ze Świę-
ciechową od lat łączy mnie praca i
dom. Teraz tu jest moje miejsce.

- Całe zawodowe życie zwią-
zała Pani z pomocą społeczną.

- Sama wybrałam sobie ten
zawód. Najpierw więc ukończyłam
studium w Poznaniu, a potem spe-
cjalizację organizatora pomocy
społecznej we Wrocławiu. Od po-
czątku pracowałam w Święciecho-
wie. Pierwsze lata w Ośrodku
Zdrowia, bo pomoc społeczna
podlegała resortowi zdrowia, a
potem w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej. Święciechowa
jest więc jedynym moim miejscem
pracy, a pracuję już 34 lata.

- Co w tej pracy jest dla Pani
najważniejsze?

- Kontakty z ludźmi. Przed laty
niemal codziennie byłam w tere-
nie. W każdej wsi ktoś potrzebował
pomocy. Razem z opiekunami
społecznymi i z sołtysami odwie-
dzaliśmy starszych i samotnych
ludzi, którzy nie radzili sobie z co-
dziennością. Znam więc każdą
miejscowość i chyba każdą ro-
dzinę z problemami. Niestety, dziś
do tego grona potrzebujących do-
łączyli też młodzi ludzie, często
bez pracy, z rodzin wielodzietnych.
A w Ośrodku przybywa zadań i
pracy administracyjnej. Ale zatrud-
niamy też więcej pracowników.
Ciągle jest komu pomagać, a zda-
rza się, że trafiamy na drugie lub
trzecie pokolenie tych samych
podopiecznych.

- Jak więc Pani odpoczywa?
- W młodości uprawiałam sport.

Grałam w piłkę ręczną, koszy-
kówkę, siatkówkę. Jeździliśmy z
drużynami na turnieje i zawody.
Teraz staram się raz w tygodniu
pójść na siłownię, chodziłam też
na zajęcia salsy, w sezonie jeżdżę
na rowerze. To wszystko bardziej
dla zdrowia niż wypoczynku.

- A dla ducha?
- Lubię dobrą książkę, szcze-

gólnie pań Grocholi i Czubaszek.
Ale chętnie też spotykam się z
przyjaciółmi, wyjeżdżam, zwie-
dzam.

- Słyszałam, że była Pani jed-
nym z kibiców na narciarskich
zawodach w Karpaczu.

- Pojechaliśmy wspierać świę-

ciechowską drużynę. Ponoć robi-
liśmy to najgłośniej ze wszystkich.
Było wesoło.

- Jakim Pani jest człowie-
kiem?

- Wymagającym. I w pracy, i w
domu. Najwięcej mogłyby o tym
powiedzieć moje dzieci. Może
dzięki temu tak daleko zaszły. Syn
i córka są prawnikami, a drugi syn
kończy politechnikę.

- O czym Pani marzy?
- Aby zostać babcią i pomóc

wychowywać wnuki. Moja mama
opiekowała się naszymi dziećmi,
więc ja teraz chciałabym podzię-
kować za to, pomagając swoim po-
ciechom. A mama mieszka ze
mną, jest zdrowa i jeszcze się
krząta. Oby jak najdłużej była z
nami i oczywiście została prabab-
cią.

- Ulubione danie?
-Rodzina mówi, że robię bardzo

dobre sałatki. A najchętniej jadam
zupę ogórkową oraz schabowego
z surówką.

- Plany wyjazdowe?
-Bardzo chcielibyśmy z mężem

pojechać do Egiptu. To są realne
plany i myślę, ze wkrótce je zreali-
zujemy. 

HALINA SIECIŃSKA
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Płacimy za śmieci
Rozmowa z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Za-
rządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

- Obiecaliśmy czytelnikom roz-
mowę na temat opłat związanych z
nowymi zasadami utrzymania
czystości. Powiedzmy jednak na
początek, czy wszyscy właściciele
nieruchomości złożyli deklaracje
dotyczące odbioru odpadów ko-
munalnych z ich posesji.

- Przypomnę, że termin składania
deklaracji minął 29 marca, a zatem
zaledwie cztery tygodnie temu. Teraz
segregujemy te dokumenty, dzielimy
je na gminy i wprowadzamy do kom-
puterowego programu. Dopiero po
zakończeniu tej pracy będziemy mogli
powiedzieć, ile deklaracji do nas wpły-
nęło. Wstępnie obliczaliśmy, że z
dziewiętnastu gmin, które przystąpiły
do Związku, powinno być ich od 60 do
80 tysięcy. Czy tyle jest, okaże się
wkrótce.

- Związek ma oczywiście możli-
wość sprawdzenia, czy wszystkie
nieruchomości, w których wytwa-
rza się śmieci zostały w deklara-
cjach zgłoszone?

- Z tym nie będzie żadnego kło-
potu. Dane o nieruchomościach znaj-
dują się w wielu gminnych
ewidencjach. Jest ewidencja geode-
zyjna, jest wykaz osób płacących po-
datek od nieruchomości, a jeśli
prowadzą w nich działalność gospo-
darczą, to także rejestr tej działalno-
ści, wreszcie jest ewidencja
meldunkowa. Tak więc nie ma możli-
wości, aby jakakolwiek nieruchomość
zniknęła ze spisu obiektów. Te dane
będziemy weryfikować w ciągu naj-
bliższych miesięcy. Na razie rejestru-
jemy dostarczone do nas deklaracje. 

- Wróćmy więc do spraw finan-
sowych. Za odbiór śmieci z posesji
płacić musi każdy?

- Ten obowiązek spoczywa na
właścicielu nieruchomości. Najczę-
ściej są to osoby prywatne i prawne,
czasem zarządcy lub administratorzy
obiektów. W naszym regionie zdecy-
dowana większość osób zobowiąza-
nych do płacenia za odbiór śmieci to
właściciele domów jednorodzinnych.
Płacą za każdą osobę mieszkającą w
ich domu. Jeśli segregują śmieci,
płacą 9 złotych miesięcznie od osoby,
a jeśli nie segregują, płacą 15 złotych
miesięcznie. W deklaracjach sami
więc obliczyli, ile będzie ich koszto-
wać wywóz śmieci z posesji. 

- Znam właścicieli domów, któ-
rzy uważają, że płacić powinni
tylko za siebie. W deklaracjach
zgłosili więc dwie osoby, mimo że
w ich domach mieszkają dorosłe
dzieci z rodzinami. Tłumaczyli mi,
że dzieci powinny płacić same za
siebie. Czy mają rację?

- Niestety, nie mają racji. Właści-
ciel nieruchomości jest zobowiązany
zapłacić za każdą osobę w domu.
Jeśli na przykład mieszka z żoną,

synem, synową i dwójką wnucząt, za-
płacić musi za sześć osób. Z tego
obowiązku nikt właściciela nie zwolni.
Gdy więc wypełnił deklarację tylko dla
siebie i żony, postąpił niezgodnie z
prawem. Powinien jak najszybciej
przesłać nam nową, skorygowaną,
rzetelnie wypełnioną deklarację. Bar-
dzo szybko bowiem porównamy dane
z deklaracji z zameldowaniem i prze-
ślemy wezwanie do zapłaty za nie-
zgłoszonych mieszkańców. Kwota ta
będzie oczywiście większa o odsetki i
koszty wezwania. A poza tym zobo-
wiązanie właściciela liczyć będziemy
jak za odbiór odpadów niesegrego-
wanych, bo przecież nie będziemy
mieli żadnej wiedzy o segregacji
śmieci przez te osoby. Przypomnę
też, że dane w deklaracjach właści-
ciele wpisywali pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej. Tak więc
naprawdę nie warto podawać nie-
prawdziwych liczb, bo takie postępo-
wanie może również skutkować
wystawieniem mandatu. Mam jednak
nadzieję, że właściciele nieruchomo-
ści, o których pani mówi, źle wypełnili
deklarację z powodu nieznajomości
przepisów, a nie z chęci oszustwa. A
jeśli tak, to pomyłkę mogą szybko na-
prawić. 

- Czy Związek będzie zawierał
umowy na odbiór śmieci z po-
szczególnych posesji?

- Nie będzie żadnych dodatko-
wych umów. Zobowiązaniem do pła-
cenia za odbiór odpadów
komunalnych jest deklaracja. Właści-
ciel nieruchomości płaci taką kwotę,
jaką sam wyliczył i podał w deklaracji.
Związek ma oczywiście obowiązek
sprawdzenia tych danych. Za śmieci
płacić więc będzie tak jak za podatek
od nieruchomości. Nie będziemy też
wysyłać żadnych rachunków ani fak-
tur. 

- W jakim terminie właściciel zo-
bowiązany jest płacić za odbiór
śmieci?

- Zawsze do 15 każdego mie-
siąca. Pierwszą wpłatę należy więc
uiścić do 15 lipca bieżącego roku. Nie
ma jednak żadnych przeciwwskazań,
by właściciele płacili za kilka miesięcy
od razu. Korzystne to będzie zwłasz-
cza dla osób samotnych, które co
miesiąc wysyłając 9 lub 15 złotych
muszą również pokryć koszty prze-
syłki. Pieniądze będziemy bowiem
przyjmować tylko przelewem banko-
wym, poprzez pocztę lub internet. W
siedzibie Związku nie będzie kasy dla
bezpośrednich wpłat. 

- Czy mieszkańcy dowiedzą się,
na jakie konto będą wysyłać pie-
niądze?

- Jeszcze przed 1 lipca każdy wła-
ściciel nieruchomości, który dostar-
czył do nas deklarację, otrzyma
przesyłkę od Związku. Będzie w niej

informacja o tym, jaka firma i w jakich
terminach odbierać będzie z domu
odpady zmieszane. Podamy też ter-
miny odbioru śmieci segregowanych,
wielkogabarytowych i elektrycznych.
Dołączymy do przesyłki ulotkę o se-
gregacji śmieci. No i oczywiście po-
damy konto, na które trzeba będzie
wpłacać należności.

- Władze Związku podjęły de-
cyzję o ulgach w opłatach dla ro-
dzin wielodzietnych. Kogo ta ulga
dotyczy?

- Jeśli rodzina ma więcej niż troje
dzieci w wieku do 18 lat, to nie płaci
za czwarte, piąte i kolejne niepełno-
letnie dziecko. Ale jeśli któreś z nich
skończy 18 lat, to oczywiście trzeba
ten fakt zgłosić i przesłać nową, sko-
rygowaną deklarację uwzględniającą
opłatę za dodatkową dorosłą już
osobę. Ulga dotyczy więc tylko ro-
dziny, która w danym czasie ma wię-
cej niż troje nieletnich dzieci.

- A co wówczas, jeśli ktoś z
mieszkańców nieruchomości wy-
jeżdża na dłużej?

- Wszystkie zmiany należy prze-
słać w korekcie deklaracji. Dotyczy to
na przykład wyjazdu jednej z osób do
pracy, na studia, na dłuższy pobyt za
granicę, i tak dalej. Wtedy zgłasza się
fakt zmniejszenia liczby osób, za
które wnosi się śmieciowe opłaty. Po-
dobnie jest, jeśli kogoś do mieszkania
przyjmujemy. Przepisy mówią, że w
ciągu 14 dni należy o zmianach po-
wiadomić Związek i ponosić niższą
lub wyższą opłatę. 

- W nieruchomościach, gdzie
nie ma działalności gospodarczej,
właściciele płacą za odbiór śmieci
wyłącznie od osoby?

- Tak. Nie ma znaczenia, ile śmieci
zgromadzą przez miesiąc. Przypo-
mnę, że kubły z odpadami zmiesza-
nymi odbierane będą co tydzień, a
worki ze śmieciami segregowanymi
raz w miesiącu. Właściciel zawsze
wnosi opłaty liczone od liczby osób
mieszkających w domu. 

- Inaczej jednak problem wy-
gląda, jeśli w nieruchomości jest
na przykład sklep, warsztat lub
inna firma. 

- Wówczas właściciel płaci za od-
pady wytwarzane w mieszkaniu, więc
liczone od osoby i za odpady wytwo-
rzone w wyniku działalności gospo-
darczej od kubła. Dla przykładu, jeśli
rodzina liczy pięć osób i segreguje
śmieci, płaci miesięcznie 45 złotych.
A ponadto płacić musi za śmieci, które
powstają w firmie. Te drugie gromadzi
w co najmniej 60-litrowym pojemniku.
Jeśli je segreguje, to za jednokrotne
opróżnienie takiego pojemnika płaci
11 złotych, a bez segregacji 17 zło-
tych. Im większy pojemnik na śmieci,
tym wyższe opłaty. Cennik opróżnia-
nia pojemników znajduje się na stro-

nie internetowej Związku (www. kzgrl.
pl). 

- Powiedzmy jeszcze, jak obli-
cza się koszt odbioru śmieci z nie-
ruchomości, w których nikt nie
mieszka.

- Mówimy oczywiście o nierucho-
mościach, gdzie tworzą się śmieci, a
więc zakładach produkcyjnych, szko-
łach, budynkach administracyjnych,
świetlicach, domkach letniskowych i
tak dalej. Tam koszt odbioru śmieci li-
czony będzie tylko od ilości i wielko-
ści pojemników. Z tych obiektów
odbierać będziemy wyłącznie odpady
zmieszane. Zgromadzenie Związku
podjęło decyzję, że kubły opróżniane
będą w tych obiektach raz w mie-
siącu. 

- Czy to znaczy, że segrego-
wane śmieci będzie trzeba z tych
nieruchomości wywozić samemu?

- Tak. Właściciele czy dzierżawcy
obiektów, w których nikt nie mieszka,
będą wywozić z nich śmieci segrego-
wane na własny koszt. Trzeba je bę-
dzie dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. W tym punkcie odpady
zostaną odebrane nieodpłatnie. Dla
gmin powiatu leszczyńskiego najwy-
godniej będzie je odwieźć do Trze-
bani. 

- Jaka jest szansa, że koszty
związane z odbiorem i zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych
będą mniejsze?

- Związek dysponuje tylko pie-
niędzmi pobranymi od właścicieli nie-
ruchomości. Nie ma innych źródeł
dochodu. Za zebrane pieniądze po-
krywa więc transport, koszty zagos-
podarowania śmieci oraz koszty
administracyjne. Przyjętą stawkę
opłat ustaliliśmy na podstawie przewi-
dywanych ilości wytworzonych i ze-
branych w regionie odpadów. Teraz
będziemy ogłaszać przetargi dla firm
odbierających śmieci i obliczać koszty
za wywóz i zagospodarowanie odpa-
dów segregowanych i niesegregowa-
nych oraz wielkości przychodów, czyli
opłat od właścicieli nieruchomości.
Być może okaże się, że podstawową
stawkę opłat będzie można zmniej-
szyć. Ale istnieje też odwrotna sytua-
cja, pieniędzy może być za mało. Tak
więc pierwsze trzy miesiące funkcjo-
nowania ustawy zweryfikują podjęte
decyzje. My postaramy się zarządzać
związkowym budżetem po gospodar-
sku i rzetelnie. 

- Dziękuję za rozmowę. Za mie-
siąc poproszę o szczegóły doty-
czące samej segregacji, a pod
koniec czerwca o harmonogram
odbioru śmieci dla poszczególnych
wsi.

HALINA SIECIŃSKA
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Jubileuszowy 
wyjazd
Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy będzie w tym roku
obchodzić 15 – lecie istnienia. Oficjalne uroczystości odbędą
się jesienią i wtedy gazeta będzie towarzyszyć spotkaniom i
koncertom. Już teraz jednak członkowie zespołu zorganizo-
wali sobie wycieczkę do Trójmiasta i Malborka. To był oczy-
wiście jubileuszowy wyjazd, choć tak naprawdę przebiegał w
wesołej i beztroskiej atmosferze. Bo taka właśnie miała być ta
wycieczka.

Wczesnym rankiem 12 kwietnia
kilkunastoosobowa grupa wyru-
szyła nad morze. Pierwszy przy-
stanek miał miejsce w Sztutowie,
gdzie znajduje się muzeum upa-
miętniające ofiary hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego. Tam był
czas na refleksję i prawdziwą lek-
cję historii. Potem cała grupa za-
kwaterowała się w ośrodku Alga, a
następnie wyruszyła zwiedzać Kry-
nicę Morską. Wszyscy z radością
przywitali się z morzem. Wieczo-
rem zorganizowano spotkanie in-
tegracyjne.

Na drugi dzień członkowie Wioli
zwiedzali Westerplatte i piękny
park w Oliwie. Zaskoczyły ich dwie
części parku - francuska z przycię-

tymi w różne kształty drzewami i
angielska, gdzie rośliny rosną w
sposób naturalny. W katedrze wy-
słuchali pięknego koncertu orga-
nowego. Po południu grupa
zwiedzała Gdańsk. Widzieli ka-
tedrę, Stare Miasto i pomnik Nep-
tuna. A wieczorem wspólnie
śpiewali, oczywiście swoje pio-
senki. 

W ostatnim dniu wybrali się do
Malborka. Zwiedzili Zamek Krzy-
żacki i pełni wrażeń wyruszyli w
drogę powrotną. Prezes zespołu
Bożena Homska zapewnia, że
wszyscy byli zadowoleni i szczę-
śliwi. Jubileuszowa wycieczka na-
prawdę się udała.

Krew dla Gabriela
Tym razem Honorowy Klub

Krwiodawstwa z Niechłodu zorga-
nizował oddawanie krwi dla cho-
rego chłopczyka z Krzycka
Małego. Nic dziwnego, że chcieli
jak najbardziej rozpropagować
akcję i zebrać jak najwięcej cen-
nego płynu. Udało się nadspodzie-
wanie dobrze. Do Niechłodu
przyjechało ponad 50 osób. Byli

honorowi dawcy krwi z Leszna,
Święciechowy, Rawicza, Krzycka,
no i oczywiście z Niechłodu. Od-
dali łącznie 23 litry krwi. A na akcję
przyjechała karetka z Rejonowego
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Poznania. Pobierali
krew na czterech stanowiskach.
Wszystko dla ratowania życia ma-
leńkiego Gabrysia.

Pożegnanie pani Marii
W czwartek, 14 marca, na
cmentarzu w Lesznie na za-
wsze pożegnano Marię Wa-
lentynowicz, emerytowaną
nauczycielkę szkoły w Dłu-
giem Starem. W ostatniej
drodze obok rodziny i przy-
jaciół towarzyszyli jej kole-
dzy i koleżanki ze szkoły,
przedstawiciele władz
gminy, młodzież. Odeszła
nauczycielka z powołania,
dobry człowiek, żona i
matka. Miała 62 lata.

Maria Walentynowicz urodziła
się w Lesznie i tam ukończyła li-
ceum. Naukę kontynuowała w Stu-
dium Nauczycielskim w
Kołobrzegu na kierunku filologia
polska. Dyplom nauczyciela polo-
nisty otrzymała w 1970 roku.
Pierwszą pracę podjęła w Szkole
Podstawowej w Radomicku.
Szybko uzyskała stopień nauczy-
ciela mianowanego, a potem dy-
plomowanego. Od 1973 roku
pracowała w szkole w Święciecho-
wie. Przez cztery lata urlopowana
była do pracy w organizacjach
młodzieżowych. Potem trafiła do
Długiego Starego. Była dyrektorem
trzyklasowej szkoły podstawowej z
oddziałem przedszkolnym. Od
1993 roku uczyła języka polskiego
oraz klasy I – III w Zespole Szkół
w Długiem Starem. Na emeryturę
przeszła w 2005 roku.

Maria Walentynowicz kochała
swój zawód. Często mówiła, że z
latami nabywa się do niego pokory.

Rozumiała i lubiła dzieci. Organi-
zowała grupy zuchowe, przygoto-
wywała z uczniami imprezy,
opiekowała się SKO, uczyła dzieci
do konkursów. Była też opiekunem
rodzin zastępczych. Zawsze znaj-
dowała dla uczniów czas. Dlatego
tak wielu z nich pamięta ją i dzię-
kuje za uczciwe prowadzenie ich w
dorosłość.

Maria Walentynowicz otrzymy-
wała nagrody i wyróżnienia. Od-
bierała je z rąk dyrektora szkoły,
ale także z Ministerstwa Oświaty i
Wychowania. Doceniano wprowa-
dzane przez nią nowoczesne me-
tody pracy, bardzo dobre wyniki
nauczania i działalność na rzecz
szkoły oraz środowiska. Była przy-
kładem dla innych.

Odeszła za wcześnie. Pani
Mario będziemy Panią wspomi-
nać.
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Zbigniew Drobiński pochodzi
ze Święciechowy, ale od 25 lat
mieszka w Trzebinach. A przyje-
chał tu za pracą i mieszkaniem. Był
już wtedy mężem i ojcem dwójki
dzieci, więc szukał miejsca dla ro-
dziny. W Trzebinach była praca w
gospodarstwie rolnym. Pan Zbig-
niew mówił, że zamierzał pozostać
tu na rok, tymczasem minęło
ćwierć wieku. I teraz nigdzie już nie
chciałby się stąd wyprowadzać.

– A to dlatego, że Trzebiny tak
się zmieniły – mówi pan Zbig-
niew. – To już zupełnie inna wieś.
Przez te lata wyremontowano wiele

Z wizytą u radnego
dróg, powstała sala i plac zabaw,
uporządkowano park, mieszkańcy
naprawili kapliczkę i postawili nowy
krzyż. No i przed każdym domem
jest ładniej, a wiosną i latem kolo-
rowo.

Zbigniew Drobiński mieszka w
bloku. Te mieszkania należały
wcześniej do gospodarstwa rol-
nego. Kiedy można było je wyku-
pić, właściciele założyli wspólnotę
mieszkaniową. Pan Zbigniew jest
prezesem wspólnoty. Ten blok rów-
nież odnowili, przede wszystkim
ma nowy dach i przydomową
oczyszczalnię ścieków. I tutaj, na
swoim, pan Zbigniew powiększył
rodzinę. Wychowali z żoną
czwórkę dzieci. Troje jeszcze z
nimi mieszka. Trzebiny są więc już
dla nich miejscem na stałe. A w no-
woczesnej oborze pracują zarówno
pan Zbigniew, jak i jego żona.

Zbigniew Drobiński jest radnym
po raz pierwszy. Reprezentuje dwie
wsie: Trzebiny i Długie Nowe. Sa-
morządu musiał się więc uczyć,
choć wcześniej działał trochę w
Radzie Sołeckiej. Przede wszyst-
kim poznał problemy całej gminy,
zwłaszcza te inwestycyjne. Podob-
nie jak pozostali radni twierdzi, że

najtrudniejsze jest decydowanie,
które inwestycje i w której wsi po-
winny być realizowane jako pierw-
sze. Potrzeb jest bardzo dużo, a
budżet określony. Dla niego ważne
są zwłaszcza roboty na drogach,
kanalizacja, infrastruktura. To bo-
wiem wiąże się z wygodniejszym
życiem i bezpieczeństwem miesz-
kańców. W samych Trzebinach też
na przykład przydałby się chodnik i
kanalizacja, ale na razie te roboty
muszą jeszcze poczekać. Aktual-
nie prowadzi się bowiem w gminie
kilka dużych inwestycji.

Pan Zbigniew mówi, że bardzo
dobrze pracuje mu się z sołtysami
obu wsi. Często uzgadniają z sobą
różne działania, niektóre problemy
przekazuje na posiedzenia komisji
Rady, inne wyjaśnia na zebraniach
wiejskich. A działa pan Zbigniew w
Komisji Rolnictwa. Powiedzmy
jeszcze, że u siebie w Trzebinach
jest działaczem straży pożarnej i
Caritasu. Zna więc wszystkich ludzi
i wie, komu pomagać. Mówi, że w
przyszłych wyborach także będzie
startował na radnego. Jeśli miesz-
kańcy go wybiorą, zamierza ich re-
prezentować na kolejną kadencję. 

Ponieważ pora roku sprzyja
ruchowi, a każdy marzy o zgrab-
nej sylwetce, przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum w Święciechowie
postanowili zaprosić wszystkich
uczniów do udziału w zajęciach
tanecznych zumby. Będą się
one odbywać każdego dnia w
dużej sali gimnastycznej na naj-
dłuższej przerwie, czyli od godz.
12. 10 do 12. 30. Od uczestników
wymaga się jedynie dobrych
chęci oraz obuwia sportowego.
Zajęcia poprowadzą dziewczęta
z zespołu cheerleaders – Wero-
nika Przybyła i Lidia Wyrodek.

Tańczenie zumby nie tylko za-
pewni dobrą kondycję, ale będzie
chwilą wytchnienia w ciągu dnia
pełnego szkolnych obowiązków.

Taneczne
przerwy

Pod taką nazwą w szkole w
Święciechowie zorganizowano
konkurs plastyczny. Adresowany
był głównie do uczniów klas pią-
tych i szóstych szkoły podstawo-
wej oraz pierwszych klas
gimnazjum. Dzieci wykonywały
prace na kartonie rysunkowym w
dowolnym formacie. Były to ry-
sunki, wyklejanki, wydzieranki i
prace malarskie.

Jury oceniło 24 prace i przy-
znało nagrody. W szkole podsta-
wowej I miejsce zdobyła Marta
Lorych z klasy Va. II miejsce przy-
padło Karolowi Jamroziakowi z
klasy VIb, a III Jakubowi Perek,
także z klasy VIb. Wyróżnienia do-
stali: Patrycja Dembińska, Eliasz
Kuźniak i Gabriela Mencel –
wszyscy z klasy Va. Natomiast I
miejsce wśród gimnazjalistów zdo-
byli Klaudia i Adrian Stanek.

Symbole
wiosny

Szczypta historii
Płonęły ogniska dla Naczelnika

Ogromne ogniska, silny wiatr,
wreszcie gwałtowna ulewa.
Wszystko to w gminie Święcie-
chowa tworzyło niepowtarzalną at-
mosferę. W taki sposób uczczono
rocznicę śmierci Józefa Piłsud-
skiego.

Naczelnik Państwa Polskiego
zmarł 12 maja 1935 roku. Wiosną
1937 roku komendant główny
Straży Granicznej wydał rozkaz
jednostkom granicznym w całym
kraju, by w rocznicę śmierci Józefa
Piłsudskiego zapalono ogniska
wzdłuż wszystkich polskich granic.

Scenariusz uroczystości był
wszędzie jednakowy. Ogniska roz-
palano o 20. 45, o tej godzinie bo-
wiem Naczelnik zmarł. Podczas
rozpalania oddziały Staży Granicz-
nej prezentowały broń, zarządzono
trzyminutową ciszę, odczytywano
fragmenty pism i rozkazów Józefa
Piłsudskiego. Następnie odśpie-
wano „Pierwszą brygadę” oraz ko-
ścielną pieśń „Wszystkie nasze
dzienne sprawy.” Przy ogniskach
ustawiono też specjalne maszty,
na których zawisły biało-czerwone
flagi, przepasane żałobnym kirem i
opuszczone do połowy. 

Wszędzie w tych uroczysto-

ściach brali udział okoliczni miesz-
kańcy. Na terenie Inspektoratu
Straży Granicznej w Lesznie za-
płonęło dziewięć ognisk. Główne
uroczystości Komisariatu Straży
Granicznej we Włoszakowicach (w
skład którego wchodziły wtedy pla-
cówki graniczne m. in. z terenu
gminy Święciechowa) odbyły się w
Zbarzewie, gdzie ognisko rozpa-
lono przy miejscowym posterunku
policji. 

Oprócz mieszkańców i strażni-
ków granicznych przyjechał tam
pluton rezerwistów, przedstawi-
ciele paramilitarnej organizacji
„Związek Strzelecki” oraz liczne
delegacje okolicznych stowarzy-
szeń, organizacji i związków ze
sztandarami. Do tego uczniowie-
przedstawiciele szkół. W sumie w
Zbarzewie w uroczystościach
uczestniczyło około 550 osób, mię-
dzy innymi z Włoszakowic, Zba-
rzewa, Jezierzyc Kościelnych i
Piotrowic. Podobne, choć nieco
skromniejsze uroczystości zorga-
nizowano w tym rejonie także w
Zaborówcu i Niechłodzie. 

Na terenie Komisariatu Straży
Granicznej w Zaborowie (wówczas
wsi w gminie Święciechowa)

główną uroczystość zorganizo-
wano przy przejściu granicznym w
Książęcym Lesie. Tutaj przybyło
najwięcej lokalnych oficjeli, między
innymi starosta leszczyński Rudolf
Świątkowski. Stawiło się także
około siedmiuset mieszkańców
okolicznych miejscowości: Zabo-
rowa, Leszna oraz Henrykowa. 

Mniejsze ogniska rozpalono na
terenie Komisariatu Straży Gra-
nicznej Tarnowa Łąka, we wsiach:
Tarnowa Łąka, Długie Nowe oraz
Przybyszewo. Warto odnotować,
że w uroczystościach w Przyby-
szewie wzięło udział wielu Nie-
mców, mieszkańców tej i
okolicznych miejscowości. 

Wkrótce zerwał się silny wiatr,
a po kilku minutach nad całym re-
gionem rozszalała się burza, na-
dając uroczystościom ponurego,
ale i podniosłego nastroju. Te
ogniska, których nie zdusił deszcz,
zostały wygaszone o godzinie 21.
45. 

Warto też dodać, że zza ka-
mieni granicznych uroczystościom
przyglądali się nie tylko niemieccy
strażnicy graniczni, ale też urzęd-
nicy i zwykli mieszkańcy Niemiec. 

DAMIAN SZyMCZAK 

Źródło: J. Hamielec, Ku czci
marszałka Piłsudskiego, Przyjaciel
Ludu, nr I 2010 r.
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20 lat współpr
Już za kilkanaście dni Święciechowa obchodzić będzie 20 – lecie   

miecką gminą Grosshabersdorf. W uroczystości wezmą też udzia  
gmin z Francji i Chorwacji. Do Święciechowy przyjedzie ponad sto 

- Do tego spotkania przygoto-
wujemy się od kilku miesięcy –
mówi Marek Lorych, wójt gminy
Święciechowa. - Chcemy, by było
uroczyście, ale jak zawsze w at-
mosferze radości i swobody, wza-
jemnych rozmów i wspomnień.
Przyjeżdżają przecież przyjaciele,
więc będziemy mówić o tym, co
nas łączy i jak wzbogacić wza-
jemne kontakty. Na pewno podpi-
szemy porozumienie o dalszej
współpracy i to ze wszystkimi part-
nerami, z Niemcami, Francuzami i
Chorwatami. Posadzimy też ko-
lejne drzewko przyjaźni.

Goście przyjadą w czwartek, 30
maja. Tego wieczoru spotkają się z
władzami gminy, a potem rozjadą
do rodzin na noclegi. Piątek będzie
dniem zwiedzania zabytków Poz-
nania. Gospodarze pokażą go-
ściom stolicę Wielkopolski, jej
historię i nowoczesność. W godzi-

nach popołudniowych i wieczor-
nych trwać będą obchody jubileu-
szowe. W sobotę goście zwiedzą
boisko Orlik, obejrzą w SOK wy-
stawę związaną z 20-leciem
współpracy, spotkają się na wie-
czorze integracyjnym. W niedzielę
rano wyjadą do swoich krajów.

A wszystko zaczęło się w
1992 roku. W Lasocicach dom ku-
piła Elizabeth Tromer, mieszkanka
gminy Grosshabersdorf. Kontakto-
wała się często z Urzędem, ale też
z nowymi sąsiadami, poznała
wielu ludzi, szybko uczyła się ję-
zyka polskiego. I to ona właśnie
bardzo chciała pokazać Polskę
swoim rodakom. Wiedziała, że za-
chwyci ich nasza gościnność,
przyroda, zmiany, jakie w ostatnich
latach można było zauważyć w
każdej naszej wsi. Prowadziła więc
nieoficjalne rozmowy, ze swoim
burmistrzem w Grosshabersdorf i

z władzami Święciechowy. Osta-
tecznie na przełomie kwietnia i
maja 1993 roku do Święciechowy
przyjechał burmistrz niemieckiej
gminy Georg Lang i kilkunastu rad-
nych jego gminy.

Goście opuszczając nasz kraj
byli pewni, że ich Rada Gminy
podpisze dokument o współpracy i
partnerstwie. Zanim do tego do-
szło, jeszcze przez dwa lata
mieszkańcy obu gmin odwiedzali
się wzajemnie. W obie strony jeź-
dziły zespoły artystyczne, spor-
towcy, strażacy, radni. Oficjalny
dokument podpisano w 1995
roku, na sesji Rady Gminy Świę-
ciechowa, w pałacu w Trzebi-
nach. Z naszej strony podpisywał
go Marian Mielcarek, wójt gminy
Święciechowa, a ze strony Nie-
miec Georg Lang, burmistrz Gros-
shabersdorf.

W gminie Święciechowa powo-
łano Komitet Współpracy z zagra-
nicą. Tworzyli go: Zofia Jackowska
– przewodnicząca, Dorota Wróbel
– wiceprzewodnicząca, Jerzy Ko-
walczyk – sekretarz, Stanisław Mi-
kołajczyk – skarbnik.

W kronice pracowni Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa w
Trzebinach znaleźć można dzie-
siątki wpisów gości z zaprzyjaźnio-
nej gminy. Często właśnie tam
nocowali, zwiedzali Instytut, przy-
wozili swoich znajomych. Dobrze
się tam czuli. Ale od samego po-
czątku obie gminy uznały, że w
czasie wzajemnych wizyt goście
mieszkać będą u rodzin. Kiedy
więc najczęściej przyjeżdżało do
nas około stu osób z Niemiec,
przyjmowali ich nasi mieszkańcy.
Na początku były problemy języ-
kowe, ale rodziny wzajemnie się
poznawały, polubiły, nawiązały
kontakty prywatne. Do dziś niektó-
rzy do siebie dzwonią, odwiedzają
się. No i oczywiście mieszkają u
niemieckich rodzin, kiedy jadą tam
z oficjalną wizytą. I to jest chyba
największa wartość tej współpracy. 

-Pamiętajmy, że w tamtych la-
tach nie byliśmy członkiem Unii
Europejskiej – mówi Marian Miel-
carek. – Nie było tak bliskich, są-
siedzkich stosunków. Przez taką

współpracę Niemcy nas poznawali. My
byliśmy ambasadorami Polski na za-
chodnią Europę. Oni mówili nam o Unii,
o funduszach unijnych, o tym, jaka bę-
dzie nasza codzienność, gdy wstąpimy
do Unii. My pokazywaliśmy naszą gos-
podarność, gościnność, rolnictwo, kul-
turę. To były korzystne dla obu stron
kontakty.

Co roku organizowano przynajmniej
dwa wyjazdy. Ale były lata, że wzajem-
nych wizyt było więcej. Na przykład w
roku 1998 aż pięć razy spotykali się
mieszkańcy obu naszych gmin. Jeździli
do siebie strażacy, piłkarze, chórzyści.
Bardzo uroczyście obchodzono wów-
czas 5–lecie współpracy. Jego punktem
kulminacyjnym była konferencja na
temat „Przeszłość i teraźniejszość w
stosunkach polsko – niemieckich – rola
międzynarodowych kontaktów w pro-
cesie integracji europejskiej na przy-
kładzie współpracy gmin”. A w roku
1999 zorganizowano także pięć wyjaz-
dów. W Niemczech był chór Corda i ze-
spół Marynia, a u nas strażacy z
Grosshabersdorf, rzemieślnicy oraz
młodzi instrumentaliści. Tak można by
podsumować każdy rok.

Warto więc powiedzieć o kilku
nietypowych elementach współ-
pracy. 

Otóż nasze zespoły artystyczne wy-
jeżdżały na imprezy, jakie odbywały się
u naszych sąsiadów. Uświetniały więc
dożynki, jarmarki, rocznice. Były bardzo
gorąco przyjmowane w tamtych środo-
wiskach. Od kilku lat nasza delegacja
jeździ na jarmarki bożonarodzeniowe.
Tam zawozi wigilijne przysmaki, śpiewa
kolędy, składa życzenia. Strażacy z
Grosshabersdorf przekazali samochód
bojowy dla jednostki OSP, który obec-
nie służy w Przybyszewie. Piłkarze ro-
zegrali kilka turniejów i meczów.
Zorganizowali też wspólny bieg ze
Świeciechowy do niemieckiej gminy. A
powiedzmy, że jest to odległość ponad
600 kilometrów. Motocykliści przyje-
chali do nas, by spróbować zorganizo-
wać wspólny zlot. Szkoły organizowały
Dni Europejskie, a ośrodek kultury jar-
mark rzemieślniczy z prezentacją prac
twórców ludowych. Takich przykładów
można by podawać dziesiątki. Najwię-
cej powiedziałaby o tym Zofia Jac-
kowska, która od początku z
ramienia Urzędu zajmowała się or-
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         e współpracy z nie-

       ał przedstawiciele
         o osób.

ganizacją współpracy, ale też zwy-
czajnie zaprzyjaźniła się z wieloma
rodzinami z Niemiec. To ona przy-
gotowywała wszystkie wizyty,
współtworzyła ich programy, zachę-
cała do wyjazdów, sama była w Nie-
mczech wiele razy. Niestety, odeszła
na zawsze i teraz możemy jej jedy-
nie powiedzieć – dziękujemy!

Niemiecka gmina Grosshabersdorf

jest wieloletnim partnerem francuskiej
gminy Aixe - sur - Vienne. Nic dziw-
nego, że na wielu imprezach w Nie-
mczech spotykali się wszyscy. Mer z
Francji Daniel Nuaille wielokrotnie pod-
kreślał, że jest szczęśliwy, iż Polska
idzie do Unii. Obiecywał pomoc i
wsparcie, zapraszał młodzież do Fran-
cji, chciał pokazać, ile dobrego daje
społeczeństwom zbliżenie. To dlatego
w 2002 roku podpisano dokument o
współpracy trzech gmin: Święcie-
chowy, Aixe - sur - Vienne i Grossha-
bersdorf. Odtąd wszystkie imprezy
organizują wspólnie. Na jednej z nich
francuska mecenas sztuki powiedziała,
że bariery między narodami istnieją
wyłącznie w umysłach ludzi, a pokonać
je można wtedy, gdy się poznajemy. Bo
ludzie tak samo pracują, odpoczywają,
śpiewają, śmieją się, niezależnie od
tego, czy mieszkają w Święciechowie
czy gdzieś daleko koło Paryża. Propo-
nowała więc wspólne odwiedziny. Ale
największym orędownikiem takiej
współpracy ze strony francuskiej był
mer Daniel Nuaille.

- Wyjazdy do Francji, czy do Nie-
miec, były niekiedy pierwszymi wyjaz-
dami zagranicznymi naszych
mieszkańców – dodaje Marian Miel-
carek. – Cieszyły nas zwłaszcza wy-

jazdy młodzieży i uczniów. Oni naj-
łatwiej nawiązują kontakty, uczą
się od siebie, podpatrują. A dodam,
że w tamtych latach udawało się
na wymianę uczniów uzyskiwać
dofinansowanie z fundacji Nie-
miecko – Polska Współpraca Mło-
dzieży. Potem dołączyła do nas
Chorwacja i zorganizowaliśmy
kilka międzynarodowych obozów.
Dzieci były bardzo zadowolone.

Uroczyście obchodzono 10–
lecie współpracy, a w roku 2008
15-lecie kontaktów z niemiecką
gminą. Tylko pięć lat mniej mają ju-
bileusze współpracy z Francuzami.
Chorwacja nie jest jeszcze w Unii
Europejskiej, ale właśnie dlatego
można ją wspierać w tych dąże-
niach, tak jak kiedyś wspierano
Polskę. Zaprzyjaźnione gminy
mówią, że jest to „Trójkąt Weimar-
ski plus”. Chcą go kontynuować z
chorwacką gminą Malinska. I dla-
tego Chorwaci także będą na na-
szym jubileuszu 20-lecia.
Świętować będą więc wszyscy.

Przez minione 20 lat w gminie
Grosshabersdorf było trzech bur-

mistrzów: Georg Lang, Lother Bir-
kfeld oraz aktualny burmistrz Fred-
rich Biegel. W francuskiej i
chorwackiej gminie są ci sami wło-
darze, którzy podpisywali z nami
umowy o współpracy. Wszyscy za-
proszeni są do Święciechowy.

- Nie da się przecenić korzyści,
jakie odnosili mieszkańcy zaprzy-
jaźnionych gmin – dodaje Marek
Lorych, wójt gminy Święcie-
chowa. – Sam wielokrotnie
uczestniczyłem w wyjazdach, spot-
kaniach, gościłem niemieckich
przyjaciół u siebie. Wiem, że nie-
które formy współpracy należałoby
teraz zmienić, może pogłębić. Cie-
szyłbym się gdyby mocniejsze
więzi miała nasza gospodarka.
Myślę też o tym, aby młodzież nie
tylko odwiedzała tamtejsze szkoły,
ale uczestniczyła w ich zajęciach
przez kilka tygodni, poznawała
język, nawiązywała przyjaźnie.
Może trzeba na nowo opracować
projekty dotyczące kultury, sportu i
wielu innych dziedzin życia. Na
pewno warto współpracę konty-
nuować. Bo przecież największą
wartością jest bliskość wśród ludzi.
A tego możemy wszyscy doświad-
czać.
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Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o
sprawdzeniu, czy działalność, jaką prowadzimy, wymaga po-
sługiwania się kasą fiskalną – rejestrującą.

Kasa rejestrująca to urządzenie
elektroniczne, służące do rejestra-
cji obrotu oraz kwot podatku na-
leżnego ze sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z przepisami art. 111
ustawy o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. Z 2011, Nr 177, poz./
1054 z późn. zm) podatnicy doko-
nujący sprzedaży na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz na
rzecz rolników ryczałtowych mają
obowiązek prowadzić ewidencję
obrotu i kwot należnego podatku
przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych.

Nie musimy posiadać kasy fis-
kalnej, gdy sprzedajemy towary
lub świadczymy usługi tylko i wy-
łącznie na rzecz firm lub organiza-
cji, organów administracji
państwowej i samorządowej w
przeciwnym wypadku zgodnie z
ww. przepisami musimy sprzedaż
ewidencjonować przy użyciu kasy

fiskalnej.
Od tej zasady są jednak wyjątki

– zwolnienia z obowiązku posiada-
nia kasy fiskalnej. Od 1 stycznia
2013 roku, jeżeli dokonujemy
sprzedaży na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz na rzecz
rolników ryczałtowych i obroty
nasze nie przekroczyły kwoty 20
tys. zł, nie trzeba prowadzić ewi-
dencji obrotu przy użyciu kasy fis-
kalnej. Oznacza to, że każda
sprzedaż dokonywana po osiąg-
nięciu tego pułapu obrotów musi
obowiązkowo być zarejestrowana
na kasie. Do tej pory limit ten wy-
nosił 40 tys. zł. 

W przypadku jednak, gdy doko-
nujemy sprzedaży towarów takich
jak: papierosy, alkohol, w tym piwo,
części samochodowe, sprzęt ra-
diowy i telewizyjny, telekomunika-
cyjny, wyroby z metali
szlachetnych, gazu płynnego i

paliw, a także przewozu osób,
kasę fiskalną musimy posiadać od
pierwszego dnia sprzedaży.

Konsekwencją obniżenia limitu
obrotu z 40 tys zł do 20 tys zł, dla
podatników kontynuujących dzia-
łalność w 2013 roku, którzy w roku
2012 przekroczyli limit 20 tys zł, a
nie przekroczyli limitu 40 tys zł, jest
obowiązek ewidencjonowania
obroty przy użyciu kasy fiskalnej
od dnia 1 marca 2013 roku.

Podatnicy, którzy rozpoczną
ewidencję obrotów przy użyciu kas
fiskalnych w obowiązujących ter-
minach, mają prawo do ulgi na
zakup kasy. Ulga ta wynosi 90%
ceny netto( bez VAT) kasy, ale nie
więcej jak 700,-zł. Aby z tej ulgi
skorzystać, należy przed zainsta-
lowaniem kasy zawiadomić urząd
skarbowy, ile będziemy mieć kas i
gdzie będą zainstalowane, a na-
stępnie zawiadomić o dokonaniu
instalacji kasy (w ciągu 7 dni). 

Zwrot tej kwoty w przypadku
podatników zwolnionych podmio-
towo z podatku VAT następuje na

wniosek podatnika. Natomiast w
przypadku podatników VAT odli-
czenie za kasę może być doko-
nane w deklaracji podatkowej dla
podatku od towarów i usług za
okres rozliczeniowy, w którym roz-
poczęto ewidencjonowanie obro-
tów i kwot podatku należnego lub
za okresy następujące po tym
okresie.

Należy pamiętać, że w przy-
padku, gdy mamy obowiązek ewi-
dencjonowania sprzedaży przy
użyciu kasy fiskalnej, a dokonamy
sprzedaży z pominięciem kasy fis-
kalnej albo nie wydamy paragonu,
narażamy się na przestępstwo lub
wykroczenie skarbowe. Nieprze-
strzeganie tych obowiązków skut-
kuje nałożeniem mandatów,
których wysokość zależy od wagi
popełnionego czynu.

RENATA LACHIEWICZ
KIEROWNIK DZIAłU OBSłUGI

BEZPOŚREDNIEJ URZĘDU
SKARBOWEGO W LESZNIE

Poznański eksperyment

Na początku kwietnia dzieci z
klas drugich oraz klasy IIIb Szkoły
Podstawowej w Święciechowie
wraz z wychowawcami: M.Du-
dziak, L.Raburską i D.Śmiglewską
zostały zaproszone do wzięcia
udziału w ciekawym eksperymen-
cie pt. „Focus pobudza neurony”.
Przygotowany on został przez wy-
dawnictwo MAC oraz redakcję ma-
gazynu FOCUS, a odbył się na
MALCIE w Poznaniu, na terenie
parku nauki. Każdy uczeń miał
okazję zapoznać się z informa-
cjami z zakresu nowych technolo-
gii, funkcjonowania zmysłów i
budowy mózgu, a także mógł uru-
chomić specjalnie przygotowane
interaktywne urządzenia. Zajęcia
prowadzili specjalni animatorzy,
którym w przekazywaniu wiedzy
pomagały różne rekwizyty i urzą-
dzenia. Uczniowie zobaczyli więc
namiot sferyczny będący makietą
ludzkiego mózgu, w którego wnęt-

rzu znajduje się kino cyfrowe.
Przyglądali się przekrojom oraz
schematom budowy narządów
zmysłów (oko, ucho, mózg) oraz
urządzeniom do eksperymentowa-
nia, dzięki którym oszukać mogli
swoje zmysły. Zapoznali się też z
najnowszą technologią, jaką jest
Augumented Reality (AR), czyli
rozszerzoną rzeczywistością.
Uczniowie byli pod wielkim wraże-
niem eksperymentu, w którym
uczestniczyli. Jednak to nie były
wszystkie atrakcje zaplanowane
na czas pobytu w Poznaniu. Dzieci
zwiedziły również stare ZOO i
wzięły udział w lekcji edukacyjnej.
Poznały różnice pomiędzy płazami
i gadami. Mogły pogłaskać żabę,
węża, jaszczurkę oraz dotknąć
grubej skorupy żółwia.

Oczywiście zdobyte wiadomo-
ści podsumowali po powrocie do
szkoły. Niesamowite, jak dużo za-
pamiętali z tych lekcji. 

Katarzyna Brzezewska z Gim-
nazjum w Świeciechowie wzięła
udział w konkursie religijnym pod
nazwą „Zakorzenieni i zbudowani
na Chrystusie, mocni w wierze".
Najpierw rywalizowała na etapach
szkolnym i rejonowym. Wykazała
się znakomitą wiedzą ze znajomo-
ści Pisma Świętego, katechezy pa-
pieża Benedykta XVI i jego orędzia
z okazji 26. Światowych Dni Mło-
dzieży w Madrycie oraz Kate-
chizmu Kościoła katolickiego. W
marcu Kasia pojechała do Pozna-
nia na etap diecezjalny XIX Kon-
kursu Wiedzy Religijnej. Tam
uczestników przywitał ksiądz bp
Zdzisław Fortuniak, który zaprosił

ich do udziału w I etapie rywaliza-
cji. Po nim młodzież zwiedzała Ar-
chidiecezjalne Muzeum, w którym
między innymi znajduje się miecz
św. Piotra. Następnie przystąpiono
do II etapu zmagań. Te odbyły się
w pałacu księdza abp Stanisława
Gądeckiego. Kasia okazała się na-
prawdę dobra. Do zajęcia I miejsca
zabrakło jej zaledwie 4 punktów.
Ostatecznie znalazła się w grupie
58 najlepszych w konkursie
uczniów. A powiedzmy, że w reli-
gijnym konkursie wzięło udział aż
51 tysięcy uczniów z archidiecezji
poznańskiej. Laureaci otrzymali
dyplomy, nagrody i upominki.

Gratulujemy Kasi
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Orliki już 
czynne
Sportowy sezon na boiskach Orlik rozpo-
częty. W tym roku zajęcia ruszyły nieco póź-
niej z powodu długiej zimy, ale za to teraz na
boiska przychodzi już sporo osób. Odbyły się
też pierwsze duże imprezy.

Już wkrótce na święciechow-
skim Orliku odbędzie się też Fe-
styn Gmin Partnerskich. Drużyny z
Francji, Niemiec, Chorwacji i Pol-
ski rywalizować będą w różnych
konkurencjach sprawnościowych 1
czerwca, w czasie obchodów 20 –
lecia współpracy Święciechowy z
niemiecką gminą Grosshaber-
sdorf. Już teraz na tę imprezę za-
praszamy. 

W czasie wakacji animator
sportu na Orliku w Święciechowie
zorganizuje dwa turnieje piłki noż-
nej oraz turnieje koszykówki, siat-
kówki i tenisa. O ich terminach
będziemy czytelników informować.
We wrześniu odbędą się rozgrywki
IV edycji Pucharu Piłki Nożnej Do-
nalda Tuska.

Natomiast cały czas Orlik

Boisko Orlik w Święciechowie czynne jest:
-od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 22
-co drugą sobotę w godzinach od 10 do 14
-oraz w co drugą niedzielę w godzinach od 13 do 17

W czwartek, 11 kwietnia, odbył się Wielkopolski Puchar Orlika. Wystarto-
wało 6 drużyn piłkarzy szkół z Lasocic, Długiego Starego, Święciechowy,
Wijewa, Goniembic i Górki Duchownej. Dwa pierwsze miejsca zajęły ze-
społy z Wijewa i Długich Starych. I to one przeszły do finałowych rozgry-
wek powiatowych. Finał miał miejsce 7 maja. Na zdjęciu rywalizaujące
drużyny.

Orlik w Lasocicach jest czynny:
-od poniedziałku do piątku w godzinach od 15. 30 do 21. 30
-w sobotę w godzinach od 13 do 17
-w niedzielę tylko dla grup zorganizowanych po uprzednim

uzgodnieniu.

Na Orliku w Lasocicach dzieci
ze szkół podstawowych rywalizo-
wać będą o Puchar Tymbarku. 10
maja odbędą się eliminacje powia-
towe chłopców, a 21 maja finał po-
wiatowy drużyn dziewcząt.

5 maja na lasocickim Orliku
zorganizowano metę biegu chary-
tatywnego oraz mecze piłki nożnej
i w siatkówkę. ZMW Przybyszewo
przeznaczył dochód z tych imprez
na pomoc chorej Karolince.

Powiedzmy też, że na Orliku w
Lasocicach w marcu i listopadzie
trenują piłkarze Kormorana i Iskry,
natomiast cały sezon młodsza dru-
żyna Kormorana, która ma za-
równo treningi, jak i mecze.
Codziennie na boisko mogą przy-
chodzić chętni do gry w piłkę
nożną, siatkówkę, koszykówkę,

ŚWIĘCIECHOWA

LASOCICE

Po raz pierwszy na Orliku w Święciechowie rozegrano piłkarski „Puchar
Konstytucji 3 Maja”. Przy dużym zainteresowaniu kibiców rywalizowało 7
zespołów. były to: MB Team Święciechowa, FC PAPA Święciechowa, Nie-
chłód, DreamTeam Strzyżewice, NoName Święciechowa, Gołanice i Kiep-
scy Święciechowa. Turniej rozgrywano systemem grupowym. Do finału
ostatecznie dotarły drużyny Niechłów i NoName Święciechowa. Wygrał
zespół z Niechłodu. Wszyscy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, a
zwycięska drużyna okazały puchar.

otwarty jest dla miłośników sporto-
wych zmagań. Codziennie można
korzystać ze wszystkich boisk,
grać w piłkę nożną, koszykówkę,
siatkówkę, badmintona, a także po
wcześniejszym zgłoszeniu - w te-
nisa. Nie ma potrzeby przynosze-
nia na Orlik sprzętu, wystarczy
sportowe obuwie i chęć do ćwi-
czeń i treningów. Zawsze można li-
czyć na pomoc animatora sportu.

A jest nim w Święciechowie
Paweł Frąckowiak. Kontaktować
się z nim można pod numerem
telefonu 661 471 521.

Warto dodać, że w tym roku na
Orliku zamontowane zostaną sie-
dziska dla widzów oraz stojaki na
rowery. Wstęp na obiekt jest oczy-
wiście bezpłatny.

Orlik z Lasocicach rozpoczyna czwarty sezon sportowy.
Niektóre imprezy mają więc już kolejną edycję.

1 maja po raz czwarty już odbył się Majowy Turniej Piłkarski o Puchar
Wójta Gminy Święciechowa. Rywalizowały drużyny z Gołanic, Krzycka
Małego, Niechłodu i Święciechowy. Po trzech godzinach rozgrywek do fi-
nału awansowały reprezentacja FC Papa Święciechowa i Gołanice. Wy-
grała Święciechowa wynikiem 3:2. Trzecie miejsce zajął zespół Błękitnych
Niechłód, a czwarte Krzycko Małe. Puchar zwycięskiej drużynie ze Świę-
ciechowy wręczył wójt Marek Lorych (na zdjęciu).

badmintona, tenisa i boules.
Można trenować, rozgrywać tur-
nieje, bawić się i wypoczywać.
Wstęp na obiekt jest bezpłatny.
Dodajmy, że na Orliku odbędzie
się też we wrześniu IV edycja
Gminnej Ligi Piłki Nożnej dla ama-
torskich drużyn oraz turnieje o Pu-
char Donalda Tuska. Animator
lasocickiego boiska zamierza też
wspólnie z SOK zorganizować Tur-
niej Wsi w grze w boules. Prawdo-
podobnie odbędzie się on 8
czerwca na Orliku w Święciecho-
wie. Zapraszamy.

Animatorem sportu w Laso-
cicach jest Jacek Żukowski. Te-
lefon do niego 606 332 958

Trenerem najmłodszych piłka-
rzy jest Norbert Szulc.
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Prawdziwe 
historie

Spotkałam niedawno moją ku-
zynkę. Jest dużo ode mnie młod-
sza, prawie dwadzieścia lat.
Kiedyś często się widywałyśmy, bo
mieszkałyśmy niedaleko – w tej
samej miejscowości. Kiedy jednak
wyszłam za mąż, wyprowadziłam
się i przyjeżdżałam do rodzinnej
wsi już tylko kilka razy w roku. Ona
wtedy była młodziutka i właśnie
poznała swego przyszłego męża.
Myślałam o niej jak o młodszej
siostrze. Martwiłam się, czy dobrze
trafi, czy jej wybranek zapewni
utrzymanie rodzinie, czy ją kocha.

Plotki mówiły, że chłopak jest
rozrywkowy i że „praca się go nie
trzyma”. Ale mama mojej kuzynki
uważała to małżeństwo za dobrą
partię. Ciągle powtarzała, że na
wsi nie ma co przebierać i że
okazja na wejście do zamożniej-
szej rodziny może się drugi raz nie
trafić. Dzisiaj takie argumenty wy-
dają się śmieszne, ale ja piszę o
latach sześćdziesiątych, o wiej-
skiej społeczności, gdzie dwu-
dziestoletnia dziewczyna była już
starą panną. 

Spotkałam więc tę moją ku-
zynkę i nie mogłam uwierzyć, że
jest ona naprawdę ode mnie o tyle
młodsza. Wyglądała niemal na sta-
ruszkę, a przecież nawet ja tak się
jeszcze nie czuję. Zupełnie zsza-
rzała, jakby się zmniejszyła i była
przeraźliwie smutna. Wiedziałam,
że coś musiało się stać. Szybko
przypomniałam sobie całe jej
życie. Nigdy nie było łatwe i nigdy
nie chciała o nim opowiadać. Ale
pewnych spraw nie dało się ukryć.

Zaraz po ślubie teściowie kupili
im w sąsiedniej wsi mały domek.
To nie było nic wielkiego, dwa po-
koje i kuchnia. Pamiętam, że

ciągle coś tam remontowali i na
coś odkładali pieniądze. Pamiętam
też, że mąż kuzynki wyjeżdżał do
pracy, nieraz na cały tydzień. Czy
to naprawdę była praca, nie jestem
pewna. Wracał zwykle zmęczony,
często nerwowy, niezadowolony.
Wtedy jeszcze odwiedzałam ich
częściej, bo kuzynka urodziła
dwoje dzieci, a ja zostałam matką
chrzestną ich córeczki. I wówczas
dużo widziałam. Sińce na rękach i
twarzy kuzynki, połamane krzesła,
kiedyś zbitą szybę. Dziewczyna
nigdy się nie skarżyła, ale ja byłam
już pewna, że jej mąż pije.

Miała zaledwie osiemnaście lat,
gdy wychodziła za mąż. Nie mog-
łam jej darować, że nie poszła
dalej do szkoły, nie zdobyła ża-
dnego zawodu. Na pewno byłoby
jej wtedy łatwiej. Kiedy mąż nie
przynosił pieniędzy, zostawała bez
niczego. Dziś wiem, że nieraz była
głodna. Zastanawiałam się cza-
sem, dlaczego mama nie wzięła
ich do siebie, dlaczego pozwala,
by uciekały z domu i noce spę-
dzały u sąsiadów. Nie chciała tego
widzieć? Wstydziła się? 

Kiedy dzieci trochę podrosły,
kuzynka dostała pracę w restaura-
cji. Właściwie w takiej knajpce w
sąsiedniej wsi. Nie w tej, w której
kiedyś razem mieszkałyśmy, ale
trochę dalej. Dojeżdżała więc tam
codziennie po południu, nawet w
niedziele. I już wtedy stawała się
coraz bardziej szara i przygnę-
biona. Nam mówiła, że to tylko
zmęczenie.

Stałyśmy na tej ulicy i patrzy-
łyśmy na siebie. Pytałam, co się
dzieje, a właściwie, co się stało, bo
wiedziałam, że coś musiało się

stać. Przyznała się, że nie wytrzy-
mała. Kilka miesięcy temu wypro-
wadziła się z domu. Zostawiła
wszystko i po prostu wyszła. Z
mężem od lat nie mogła się poro-
zumieć. Pił, przyprowadzał kole-
gów, nie pracował. Dawała mu
jedzenie, bo nie mogła patrzeć, jak
głoduje, ale to było wszystko, co
ich łączyło. Chleb, herbata i talerz
zupy. Wynajęła sobie mieszkanie.
Płaci za nie i chodzi do tej swojej
restauracji. Teraz już na pół etatu.
A o krewnych stara się zapomnieć.
Żeby nie opowiadać o kłopotach,
nie przyznawać się do porażki i nie
pokazywać jak przybywa jej lat.
Tych na twarzy, na rękach, w syl-
wetce. Do mnie nie odezwała się
od prawie trzech lat. 

Ale co się stało?
Zaledwie miesiąc po tym, jak

wyprowadziła się z domu, jej mąż
popłynął łódką na ryby. Nie wie,
czy był pijany. Dowiedziała się, że
nie wrócił. Utopił się. Niemal przez
całe wspólne życie chciała, żeby
ich zostawił. Marzyła o spokoju, o
życiu bez wódki, a więc i bez
niego. Ale przecież nie tak. Nie w
taki sposób.

Długo rozmawiałyśmy tego
dnia. Także o tamtych latach w ro-
dzinnej wsi. O tym, jak byłyśmy
młode, jak planowałyśmy przy-
szłość. Nawet o tym, jaka ona była
wtedy ładna. I o błędach, których
jakimś dziwnym trafem nie dało się
uniknąć. No bo gdyby tak młodo

nie wyszła za mąż, gdyby skoń-
czyła szkołę średnią, gdyby
wcześniej wyprowadziła się z tam-
tej rudery na wsi, gdyby zmusiła
męża do leczenia, gdyby szukała
pomocy… 

Tak naprawdę wcale nie jest
jeszcze taka stara. 

SPISAłA HALINA SIECIŃSKA

Przypominamy, że w dniach od 30 maja do 2 czerwca Święcie-
chowa obchodzić będzie 20-lecie współpracy z zagranicą. Do gminy
przybędzie wielu gości z Niemiec, Francji i Chorwacji. Wstępnie w
jubileuszowych spotkaniach udział zapowiedziało około stu osób.
W związku z tym Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą
o przyjęcie gości w swoich domach. Każdy, kto chciałby ugościć
przyjaciół z zagranicy, proszony jest o kontakt z Magdaleną Jara-
czewską – Wieczorek w Urzędzie. Chęć przyjęcia gości zgłaszać
można osobiście w pokoju nr 11 lub pod numerem telefonu
655333519. 

Impreza będzie zorganizowana z okazji 20 lat współpracy gminy
Święciechowa z niemiecką gminą Grosshabersdorf. 
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
W najbliższych dniach czekają

Cię ważne rozmowy w pracy. Bę-
dziesz miała okazję przedstawić
własne oczekiwania i upomnieć się
o swoje. W domu niespodzianka -
mąż lub partner zaskoczy Cię cie-
kawą propozycją.

Byk 20.04-20.05
Prawdopodobnie będziesz mu-

siała wyjechać w interesach lub na
służbową delegację. Poznasz
kogoś bardzo interesującego. Uwa-
żaj na zdrowie - nie przeziębiaj się i
skontroluj serce. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Ktoś wydaje o Tobie krzywdzące

opinie. Nie przejmuj się, bo w ten
sposób poznasz prawdziwych przy-
jaciół, a nieporozumienia szybko się
wyjaśnią. Oczekuj miłej wizyty. 

Rak 22.06-22.07
Od pewnych spraw nie da się

uciec. Uświadomi Ci to ktoś, kogo
dawno nie widziałaś. Będziecie mu-
sieli sobie wiele wyjaśnić. W drugiej
połowie miesiąca zmiany w pracy.

Lew 23.07-22.08
To będzie bardzo dobry miesiąc.

Ciekawą propozycją zaskoczą Cię
przyjaciele. W pracy być może
otrzymasz premię lub podwyżkę.
Zdrowie w normie.

Panna 23.08-22.09
Nie przesadzaj z pracoholiz-

mem, bo możesz wpaść w kłopoty
zdrowotne. Koniecznie trochę od-
pocznij. Oczekuj dobrej wiadomości
od najbliższych członków rodziny.  

Waga 23.09-22.10
Zapomnij o wrodzonej skromno-

ści i przyjmij komplementy od kole-
gów z pracy. Zasłużyłaś na
pochwały, a nawet na premię. Ktoś
o Tobie bardzo poważnie myśli. 

Skorpion 23.10-21.11
Czekają Cię pewne zmiany w

życiu towarzyskim. Poznasz nowe
grono osób i będziesz się z nimi
bardzo dobrze bawić. Ktoś bliski po-
prosi Cię o pomoc. Nie odmawiaj. 

Strzelec 22.11-21.12
W pracy będziesz musiała po-

stawić na swoim, bo inaczej stracisz
autorytet. Ale koniecznie przedys-
kutuj problem. Pod koniec miesiąca
spodziewaj się miłego spotkania. 

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe dni przyniosą pewne

zmiany w pracy. Ktoś będzie zwol-
niony, ktoś nowy trafi do firmy. W
domu czas gorących uczuć. Poczu-
jesz się wspaniale.

Wodnik 20.01-18.02
Maj okaże się dla Ciebie szczę-

śliwy. Spotkasz swoją dawną miłość
i znowu zaiskrzy. W pracy nowe za-
dania, ale i trochę więcej pieniędzy.

Ryby 19.02-20.03
To będzie spokojny miesiąc,

choć trochę zamieszania wprowa-
dzi niespodziewany gość. Nie prze-
sadź z wydatkami, bo wkrótce
będziesz potrzebowała więcej go-
tówki. Zdrowie dobre.

(: (: HUMOR :) :)
Młoda sekretarka w pierwszym dniu

pracy stoi nad niszczarką dokumentów
z lekko niepewną miną. Kolega z pracy
postanawia wybawić dziewczynę z
opresji. 

- Mogę w czymś pomóc?
- Pokaż mi tylko, jak to działa.
Chłopak bierze z jej rąk dokumenty

i wkłada do niszczarki.
- Bardzo ci dziękuję. A którędy wy-

chodzą kopie?
*** 

Blondynka mówi do koleżanki:
- Kupiłam sobie termos. Czytam in-

strukcję i tam pisze, że termos powo-
duje, iż napoje pozostają w zimie
ciepłe, a w lecie zimne. No tak. Tylko
skąd ten głupi termos wie, kiedy jest
zima, a kiedy lato.

*** 
Krystyna przegląda prasę kobiecą.

Nagle z przerażeniem zrywa się z fo-
tela i biegnie do męża.

- Kochanie, czy wiesz ile trzeba bie-
gać, aby spalić jednego pączka?

Mąż odrywa wzrok od telewizora i
mówi:

- A po cholerę palić pączki.

Produkty: 50 dag filetów z kur-
czaka, łyżka oleju, łyżka masła, 30
dag pieczarek, średni brokuł,
średni kalafior, 2 łyżki mąki, 
1/2 szklanki bulionu z kostki, 
1/2 szklanki śmietany kremówki,
10 dag startego żółtego sera, sól,
pieprz, przyprawa do zapiekanek.

Sposób przygotowania: W
garnku rozgrzewamy olej. Sma-
żymy pokrojone pieczarki. Wle-
wamy bulion, zagotowujemy.
Dodajemy pokrojone w kostkę

mięso, dusimy 15 minut. Wle-
wamy śmietanę wymieszaną z
mąką, zagotowujemy. Dopra-
wiamy. Brokuł i kalafior gotujemy
4 minuty w osolonej wodzie. Na-
czynie żaroodporne smarujemy
masłem. Wkładamy różyczki bro-
kułu i kalafiora oraz mięso z
sosem. Posypujemy serem. Pie-
czemy 10-15 minut w temperatu-
rze 250 stopni. Podajemy z
makaronem lub ryżem i dowolną
surówką. 
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Wiosną włosy są słabsze,
mniej sprężyste, częściej wypa-
dają. Warto więc o nie szczególnie
zadbać. 

* Aby włosy wzmocnić i zrege-
nerować cebulki, należy zagoto-
wać szklankę octu owocowego i
zalać nim garść suszonej po-
krzywy. Po kwadransie trzeba
zioła odcedzić, a płyn schłodzić.
Co drugi dzień należy nim płukać
włosy.

* Gdy włosy są przesuszone i
kruche, pomoże im oliwa. W gar-
nku podgrzewamy 5 łyżek oliwy z
oliwek i wcieramy ją starannie w
każde pasmo włosów. Następnie
owijamy głowę folią i ręcznikiem.
Po 20 minutach myjemy głowę.
Taki kompres dobrze jest zrobić
raz w tygodniu.

* Jeśli narzekamy na słabe
włosy, możemy raz na kilka dni
zrobić sobie maseczkę z żółtka
jajka. Znajdujące się w nim mikro-
elementy pomagają skórze głowy.
Maseczkę robimy z jednego
żółtka, kilku kropli oleju rycyno-
wego i soku z cytryny, a także ły-
żeczki drożdży i łyżeczki
nawilżającego balsamu do wło-
sów. Odżywkę wcieramy delikat-
nie we włosy i skórę. Na pół
godziny owijamy głowę folią i ręcz-
nikiem. Potem myjemy.

* Kiedy skóra głowy swędzi i
piecze, a włosy się przetłuszczają,
dobrze jest zrobić płukankę z
mięty pieprzowej. Litrem octu
owocowego zalać trzeba garść
liści. Mieszankę zamknąć w
szczelnym naczyniu i odstawić w
ciepłe miejsce na dwa tygodnie.
Odcedzić i płynem płukać włosy
po każdym myciu.

Zapiekanka kalafiorowo-brokułowa

Na pomoc włosomKrzyżówka 
z nagrodą

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 12 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w 16
numerze „Kuriera...” było hasło: JUŻ CZAS NA SPACER.  W drodze lo-
sowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Dominika Górna z Dłu-
giego Starego. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy
do 20 maja.  
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Bibliotekarz radzi
Dziś polecamy czytelnikom dwie bardzo interesujące pozy-
cje. Są to „Alibi na szczęście” Anny Ficner-Ogonowskiej i
„Wróć do Sorrento” Anny German.

„Alibi na szczęście”
Daj się porwać tej pięknej his-

torii o miłości, przed którą nie da
się uciec.

Przestań się spieszyć i pomyśl
o tym, co w życiu najważniejsze.

Hania straciła wszystko. Jej
życie zatrzymało się pewnego
sierpniowego dnia. Przestała ma-
rzyć, a jedyne plany to te, które
układa dla swoich uczniów.

Kiedy na jej drodze staje Miko-
łaj, Hania boi się zaangażować,
ale on walczy o miłość za nich
dwoje. Pomaga mu w tym jej przy-
jaciółka Dominika, której energia i
poczucie humoru rozsadziły nie-
jedno męskie serce. Jest też pani
Irenka: prawdziwa skarbnica ciepła
i mądrości - po prostu anioł stróż.
To w jej nadmorskim domu, gdzie
na parapecie dojrzewają pomidory,
a kuchnia pachnie szarlotką i so-
kiem malinowym, Hania odnajduje
utracony spokój, odzyskuje wiarę
w miłość i daje sobie wreszcie
prawo do bycia szczęśliwą. To
pełna nadziei opowieść o tym, że
nic nie zamyka nam drogi do
szczęścia. Bo szansa na nowe
życie jest zawsze i tylko od nas za-
leży, czy zechcemy ją wykorzys-
tać.

„Wróć do Sorrento”
W 1966 roku Anna German,

nazywana wówczas „Białym Anio-
łem polskiej piosenki”, wyjechała
do Włoch, aby zrobić światową ka-
rierę. Trasa koncertowa, występy
telewizyjne, festiwal w San Remo,
(to wtedy narzeczony Dalidy Luigi
Tenco z rozpaczy, że jego pio-
senka „Ciao, amore, ciao” nie
przeszła do finału, popełnił samo-
bójstwo). German wszędzie bu-
dziła zachwyt. Niewysocy włoscy
konferansjerzy mieli z nią kłopot,
bo przerastała ich o głowę. Jeden
z nich zapytał ją nawet bezczelnie:
„Ile metrów pani sobie mierzy?”.
Odpaliła mu natychmiast, po
włosku: „To nieistotne; ważne, że
jestem wyższa od pana”. Publicz-
ność zawyła z podziwu. 

Szczęście trwało kilka mie-
sięcy. 28 sierpnia 1967 roku, wra-
cając z koncertu, Anna German
została ciężko ranna w wypadku
samochodowym na autostradzie
Słońca koło Bolonii. Przez siedem
dni pozostawała w śpiączce. Obu-
dziła się, ale miała urazy kręgo-
słupa; nie było wiadomo, czy
kiedykolwiek będzie jeszcze cho-
dzić i śpiewać. Po dwóch latach
trudnej, bolesnej rekonwalescencji
wróciła jednak na estradę. Stanęła
przed mikrofonem prosta jak nigdy
i zaśpiewała swój super przebój,
który napisała w czasie choroby
„Człowieczy los”. Wkrótce ukazała
się też jej książka „Wróć do Sor-
rento?...”, w której opisała swoje
przeżycia. To był bestseller. Wyry-
wano go sobie z rąk i dosłownie
zaczytywano. Do dzisiaj przetrwało
niewiele egzemplarzy. W trzy-
dziestą rocznicę śmierci znakomi-
tej piosenkarki Instytut
Wydawniczy Latarnik postanowił
wznowić jej legendarną książkę. 

11 kwietnia tuż przed godziną
trzecią w nocy strażacy wezwani
zostali do pożaru sadzy w przewo-
dzie kominowym w budynku
mieszkalnym w Lasocicach. Dzia-
łania strażaków polegały na zało-
żeniu sita kominowego i
wygaszeniu ognia w piecu. Na-
stępnie pod nadzorem mistrza ko-
miniarskiego opróżniono przewód
kominowy z sadzy. Przy pomocy
kamery termowizyjnej sprawdzono
przewód kominowy. W związku z
tym zdarzeniem Komenda Miej-
ska PSP w Lesznie informuje:

1.  Zgodnie z art. 61 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r.
poz. 1623 tekst jednolity z później-
szymi zmianami) właściciel lub za-
rządca obiektu budowlanego ma
obowiązek utrzymywać go w nale-
żytym stanie technicznym.

2.  Art. 62 ustawy Prawo bu-
dowlane nakłada na właściciela
lub zarządcę obiektu budowlanego
obowiązek poddawania budynku
okresowej kontroli. Co najmniej raz
w roku właściciel ma obowiązek
zlecić kontrolę stanu technicznego
przewodów kominowych, dymo-
wych, spalinowych i wentylacyj-
nych. Kontrolę tę należy zlecić
osobie posiadającej kwalifikację
mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba przeprowadzająca kontrolę
ma obowiązek potwierdzić kontrolę
protokołem, w którym powinna opi-
sać usterki, uchybienia, a właści-
ciel lub zarządca ma obowiązek
usunąć te usterki (art. 70 ustawy
Prawo budowlane).

3.  Obiekty budowlane podle-
gają również przepisom Rozporzą-

dzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz.U Nr 109 poz.
719 z 2010 r.).

§ 34 wyżej cytowanego rozpo-
rządzenia nakłada obowiązek usu-
wania zanieczyszczeń z
przewodów dymowych, spalino-
wych orasz wentylacyjnych, okre-
śla również częstotliwość
dokonywania czyszczeń. Raz w
miesiącu czyszczeniu należy pod-
dawać przewody kominowe od pa-
lenisk zakładów żywienia
zbiorowego, co najmniej raz na
trzy miesiące należy poddawać
czyszczeniu przewody kominowe
od palenisk opalanych paliwem
stałym. Co najmniej dwa razy w
roku usuwać należy zanieczysz-
czenia od palenisk opalanych pali-
wem płynnym i gazowym oraz co
najmniej raz w roku usuwać zanie-
czyszczenia z przewodów wenty-
lacyjnych.

Uwaga na kominy

Co roku 7 kwietnia obchodzi się Światowy Dzień Zdrowia. W tym
roku to święto przebiegło pod hasłem „Zdrowe bicie serca”. W
szkole w Święciechowie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu edu-
kacyjnym, a uczennice Paula John i Aleksandra Stróżyńska- Ka-
pała przygotowały prezentację multimedialną. Słuchacze
dowiedzieli się: co to jest ciśnienie krwi, jak odczytać jego war-
tość, jakie są objawy nadciśnienia i jak z nimi walczyć, a także
jakie czynniki wpływają na pojawienie się problemów z układem
krążenia. Taka nietypowa lekcja o zdrowiu bardzo się uczniom
przydała.

Uczniowie gimnazjum oraz klas IV – VI ze szkoły w Długiem Sta-
rem spotkali się z prokuratorem Jerzym Maćkowiakiem. Gość
mówił o zagrożeniach, z jakimi może zetknąć się młodzież oraz o
sposobach ich unikania. Zwracał uwagę na odpowiedzialność
prawną za postępowanie niezgodne z przepisami i normami.
Spotkanie miało zwrócić uwagę na bezpieczeństwo najmłod-
szych.
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Noc w muzeum
Taka noc zdarza się tylko raz w roku. Jest wyjątkowa z jednego powodu – wów-
czas zwiedza się muzea i izby regionalne. W tym roku noc muzeów przypada w
sobotę, 18 maja. A więc zapraszamy do wiatraka w Święciechowie na nocną przy-
godę z zabytkami. Zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 21. 30.

Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce w
1997 roku w Berlinie. Cieszyła się ogromnym
powodzeniem, więc inne miasta w Europie za-
częły organizować podobne imprezy. W Pol-
sce są ich dziesiątki, a może nawet setki. Akcja
zyskała nazwę Europejska Noc Muzeów, nie-
zależnie od tego, w jakim zakątku kraju się od-
bywa. W Święciechowie ma miejsce po raz
pierwszy.

A będzie to wyjątkowa noc, a tak naprawdę
wieczór. Gości witać będą członkowie zespołu
Marynia. Przy dźwiękach kapeli ludowej i w to-
warzystwie młynarza rozpocznie się zwiedza-
nie wiatraka. Będzie co oglądać, bo na tę
właśnie okazję pracownicy Samorządowego
Ośrodka Kultury przygotowują nową ekspozy-
cję. A kto choć raz był w Izbie Regionalnej w
Święciechowie, wie, że na czas zwiedzania
znajdzie się w świecie sprzed stu i więcej lat.
Zatrzymano tam bowiem codzienność naszych
dziadków i pradziadków.

Co więc obejrzymy w tę niezwykłą noc?
Przedmioty, których dziś już nie ma – mag-

lownice, lampy naftowe, żelazka na duszę i
węgiel, kołatki, wózki dziecięce, maszyny do
szycia, skrzynie posażne, gramofony, sierpy,
cepy, sita i dziesiątki innych eksponatów.
Wszystkie podarowane przez mieszkańców
gminy i okolic, autentyczne, sprawne i nie-
zwykle ciekawe. 

Ale to nie wszystko, co czeka na gości w
czasie Nocy Muzeów. Przed wiatrakiem będzie
można zobaczyć, a także uczestniczyć w co-
dziennych czynnościach naszych babć. Orga-
nizatorzy imprezy zaproponują pranie na tarze,
prasowanie z żelazkiem na duszę, maglowa-
nie bielizny, kiszenie kapusty i kilka innych
dawnych czynności. Przedstawią także etapy
produkcji chleba "od ziarenka do bochenka".
Będzie można się poczuć jak za dawnych lat.
Warto to zobaczyć i przeżyć.

A przy okazji powiedzmy parę zdań o samym wiatraku.
Święciechowski wiatrak powstał w 1878 roku. Pierwszym jego właścicielem był I. Mieser. Jest to wiat-

rak typu koźlak, najstarszy i najpopularniejszy typ wiatraka występującego na ziemiach polskich. Jego
nazwa pochodzi od kozła, czyli specjalnej podstawy, na której spoczywa cały korpus budowli. Wiatrak,
wraz ze skrzydłami, obracany był wokół pionowego, drewnianego słupa. Zbudowany jest z drewna i ma
trzy kondygnacje. Produkcja mąki odbywała się na kondygnacji środkowej i górnej. Wszystkie mecha-
nizmy i przekładnie wykonane były z elementów drewnianych łączonych bez użycia stali.

I. Mieser sprzedał wiatrak Franciszkowi Kubiakowi. Kiedy ten po wojnie wyjechał do Niemiec, bu-
dowla została upaństwowiona, a pracę w niej podjął pan Klecha. Lata świetności wiatraka jednak mi-
nęły. W 1956 roku jego właścicielem został Ignacy Mastalerz, który kupił ziemię, na której stał wiatrak.
Grunt i budowlę odziedziczył po nim syn Ryszard. I to Ryszard Mastalerz w 1983 roku sprzedał wiatrak
gminie. Zapisano to w księdze wieczystej. Od tego czasu odnowieniem i renowacją wiatraka zajmował
się Urząd. Między innymi odnowiono wielkie koło wiatraczne. W latach 1983 - 1997 wiatrak pełnił rolę ma-
gazynu. W tym czasie wokół niego wybudowano Samorządowy Ośrodek Kultury. W marcu 1988 roku
wiatrak wpisano do rejestru zabytków.

Zespół Pieśni i Tańca Marynia zwrócił się do dyrektora Ośrodka Kultury o udostępnienie pomieszczeń
wiatraka na utworzenie Izby Regionalnej. Taką zgodę zespół dostał w 1997 roku. Przez kilka miesięcy
przygotowywano więc obiekt do uroczystego otwarcia Izby. Sprzątano wiatrak, konserwowano go, za-
łożono w nim instalację elektryczną, zamontowano nowe schody. Równocześnie młodzież z zespołu gro-
madziła eksponaty. 

Izbę Regionalną otwarto 13 września 1998 roku. A zatem mija 135 lat od powstania wiatraka i 15 lat
od utworzenia w nim Izby Regionalnej. Wiatrak zdobi krajobraz Święciechowy i jest wspaniałą wizytówką
na kulturalnej mapie gminy.
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Maluchy na olimpiadzie
W środę, 17 kwietnia, maluchy ze wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Święciechowie brały udział w IX
Olimpiadzie Przedszkolaka. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej święciechowskiego Zespołu Szkół. Po części oficjalnej
dzieci brały udział w specjalnie przygotowanych konkurencjach wymagających zaangażowania, a także, w pewnych mo-
mentach, sporego wysiłku fizycznego. Trud poniesiony przez uczestników imprezy został doceniony wręczeniem pamiątko-
wych medali. Po zakończeniu zmagań grupy przedszkolne zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie pod flagą olimpijską, a następnie
zadowolone wróciły do swoich oddziałów. 


